
 
 

Demain le Printemps (DLP) / Morga ŭ la Printempo 
Asocio laŭ la leĝo de 1901    :   14, rue de la Tour d’Auvergne, 75009 PARIS       Siret: 41382965600052 

Tel/fakso : + 331 42 81 33 96  /  Poŝtelefono : + 336 15 19 92 48 
www.dlptheatre.net / morgau.la.printempo@gmail.com 

 
Aliĝilo al la 2-a teatrosta ĝo en Minsko – de la 4a ĝis la 13a de julio 2011 

 
 
Nomo :     Antaŭnomo :  _____ ____ Naskiĝdato :    ______ 
 
Adreso :                
 
Retadreso :       Telefono:      Poŝtelefono :  
 
Kiel aŭ per kiu vi konis Morgaŭ la Printempon? : _______________________________________________________________                     
 
Sciigu vian dieton (se vi havas specialajn problemojn aŭ preferojn pri manĝaĵoj, ktp.)  : ______________________________ 
 
Per tiu ĉi aliĝilo, mi deklaras ke: 
Mi deziras iĝi membro de la asocio Demain le Printemps por la jaro 2011. 
Mi deziras partopreni la teatrostaĝon, kiu okazos en Minsko (BELORUSIO) de 4a ĝis la 13a de julio 2011. 
Mi devontigas min respekti la Internan regularon de la staĝo. 
Mi devontigas min partopreni aktive ĉiujn kursojn kaj la vivon de la Vilao. 
Mi devontigas min donaci mian plej ŝatatan Esperantan libron dediĉitan de mi, al la Vilao. 
 

1. La nombro de staĝantoj estante limigita, la aliĝo estos definitiva nur post la antaŭpago de 150 €. 
2.  La antaŭpago de 150 € ne estos repagita se la staĝanto decidos rezigni la staĝon.  
3. La tuta pago devos esti farita plej malfrue unu monaton antaŭ la staĝo  (25an de junio  2011) . 
4. Nuligoj devas esti faritaj per registrita letero antaŭ la 25a de junio  2011 . 
5. Neniu nuligo estos akceptita post la 25a de junio 2011 . 
6. Se la asocio nuligos la renkontiĝon pro tre gravaj kialoj sendependaj de ĝi, la tuta pago estos repagita al vi. 
7. La kosto de la staĝo dependas de la regiono de mondo en kiu vi loĝas: 

 

A - Okcidenta Eŭropo 600 €   

B - Orienta Eŭropo  450 €  

C - Afriko-Azio-Ameriko   300 € 
Rabato 15 % por la kongresanoj de la Internacia 
Junulara Kongreso (IJK) 2011en Kievo  510 € 380 € 255 € 
 
La prezo  inkluzivas la tutan restadon surloke. 
La prezo ne inkluzivas la voja ĝkoston nek gis Minsko nek de Minsko ĝis Kievo (nek vizon, nek transporton) 

 
 
Mi loĝas en …………………………..  , do mi pagos ………… € aŭ …………  €  ĉar mi jam aliĝis al la Internacia Junulara Kongreso (IJK). 
 
Mi konscias, ke la asocio DLP estas nur peranto inter la staĝantoj kaj la belarusaj oficistoj, do mi senkulpigas la asocion pri civila 
respondeco pro akcidentoj kiujn mi povus suferi aŭ suferigi aliajn sur la tuta teritorio de BELORUSIO. 
 
En :    Dato :    Subskribo (kun la mencio  « legita kaj aprobita ») : 
 
 
 
 
 
 
 
Ĉiuj pagoj  estu faritaj je la nomo de Demain le Printemps al nia bankkonto ĉe SOCIETE GENERALE,  
(IBAN): FR76 30003 03510 00037262959 04, internacia banka identigo : SOGEFRPP 
Sendu aliĝilon, ateston pri la pago, fotokopion de la pasporto kaj 3 fotojn fakse, poŝte au retpoŝte: morgau.la.printempo@gmail.com 
Poŝtadreso:  Demain le  Printemps, 14 rue de la Tour d’Auvergne, 75009 Paris / Francio  


